
HISZEK A GONDVISELÖ ISTENBEN

Körülöttünk, de a lelkünk mélyén is fel-felhangzik a kérdés: Törődik
Valaki az emberrel? Vagy magunkra hagyatva és könyörtelenűl sodró
dunk a természet erőinek forgatagában? Múló porszemek lennénk csu
pán, amelyek legfeljebb azt k épzelik, hogy egyedül önerejükből gondos
kodhatnak magukról?

Elvben kevesen tagadják, hogy kell lenni Valakinek, aki létet adott
a világnak. Az azonban már nem egyformán világos mindenkinek, hogy
6 most is törődik-e velünk és gondoskodik-e rólunk? Egyesek számára
pedig egyenesen a "gondviselő Isten" a hit buktatója. Nem képesek
összeegyeztetni a belé vetett hitet és a nyomort, szenvedést, igazságta
lanságokat.

A keresztény hitvallásban külön cikkely nem hirdeti, hogy Isten
gondunkat viseli. Aki azonban kicsit is figyelmesen imádkozza a Hiszek
egyet, szivében vallja, hogy nemcsak hisz a "mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében", hanem hisz az ,,6 egy Fiában, aki
értünk emberré lett... akit értünk keresztre feszítettek .. ." . Hisz a
Szentlélekben, Isten népének éltető Lelkében. A mi Istenünk tehát nem
távolálló, hideg és rideg valaki, han em annyira gondoskodik rólunk,
hogy részese lett emberi valóságunknak, történelmünknek s ma is irá
nyít, velünk marad, hogy visszatalálhassunk a hozzá vezető ösvényre.

Hitünknek ezt az igazságát újra meg újra próbára teszi az élet. Néha
magával Jézussal kiáltunk fel: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el?" (Mt 27,46). Egyre m élyebben kell behatolnunk a gondviselő Isten
misztériumába, hogy minden percet - jót és rosszat - Vele tölthes
sünk.

Lel6czky Gyula már tanulmányának tet épit éséoe; szeml éltetni kivánta
a téma mélységét. A közvetlen szinten Th. Wilder "Szent Lajos huija"
(Kosztolányi Dezső ford itása) regényének megfeleWen lát juk az ese
ményeket. Értelmünk kutat és feleleteket keres . Van azonban egy másik
szint, ahol .D olqozik: az Isten!". új távlatok merülnek fel, mert az 6 
az egészen Más s mégis bennünk működő Szeretet - f ényében kezdjük
szemlélni a dolgokat, a történelmet, saját életünket . M egsejtjük a Gond
viselés misztériumát, mert észrevesszük, hogya Gondviselő tulajdon
képpen Isten egyik neve. Ezt a szempontot domboritja ki Benkő Antal
közleménye. A keresztény em ber Gondviselésbe vetett hite sajátos voná
sokkal rendelkezik, mert Isten-k épe különbözik a görög bölcseWkétől

és egyéb vallásokétól.

A Gondviselésbe vetett hit emberi vetületeit vizsgálja Szentmártoni
Mihály cikke. A pszichológus szemszögéből kutatja, hogy mi is veti fel
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bennünk a Gondviselés kérdését, milyen tévutakra csúszhatunk. illetve
hogyan erősíthetjük belé vetett hitünk pozitív kifejlődését.

A hit nem mentesíti az embert értelme használatától. A Gondviselés
sei kapcsolatban is számos problémáról tárgyalnak a keresztény bölcse
16k és teológusok. Igy pl. sokakat érdekel, hogy hogyan valósíthatja
meg Isten terveit a teremtett világban, ha ezt a mai tudomány zárt rend·
szernek fogja fel. Ezt a kérdést világ ft ja meg Weissmahr Béla a kérő

imával kapcsolatban.

Isten barátai, a szentek is gyakran küzdöttek, hogy elmélyíthessék
Gondviselésbe vetett hitüket és érthetőbbé tegyék a rájuk bizottak szd
mára. Kereszty Rókus Szent Bernát példáját és tanftását állítja elénk.
Tőle tanulhatjuk meg, hogy az Istent szeretőknekminden a javukra vá
lik. M icsoda drámai feszültséget jelenthet Isten tervének teljesítése, jól
mutatja Abrahám története. Kész volt fiát, Izsákot feláldozni Istennek,
jóllehet engedelmességével éppen azt az utat vágta volna el, amire Isten
tett neki ígéretet: fiában sokasit ja meg utódait. Évezredek távlatából
Günther Bleickert hozza közel a Gondviselésbe vetett hit patriarchájá·
nak felejthetetlen alakját.

,,Nem jó, - írja Romano Guardini "Vom lebendigen Gott" c. kiad
ványában - ha túlolcsónak tekintjük a Gondviselés titkát. Ha úgy be
szélünk róla, mintha egy természetes, kissé valószínütlen és kissé érzel
gős világrend lenne. A Gondviselés mögött a hit egész merészsége áll.
A Gondviselésbe vetett hit, a hitből fakadó Gondviselés szerinti élet azt
jelenti, hogy átalakftjuk világképünket. Már nem pusztán a természet
tudományok képe lesz, hanem élő valóság. . . . A Gondviselés azt jelenti,
hogy bár a világ megőrzi erejét és valóságát, a felette álló Hatalmasnak
szolgál: Isten szerető akaratának. . .. És Isten szereteie az emberek
iránt mindig új és élő ... S mindez nem csak "puszta költészet", nem
is csak szd, amit - rossz értelemben - egyedül "hinni muszái". Nem,
a Gondviselés valóság, aminek részesei lehetünk. Lehetőség, ami egyre
feltárul előttünk . . . A Gondviselés ugyanis nem egy kész "gépezet, ami
funkcionál", hanem mindig újra megvalósul Isten teremtő szabadságá
ból, "együtt " a mi emberi szabadságunk parányiságával. Nem "valahol és
valamikor", hanem itt és most. A Gondviselés az élő Isten titka, amit
abban a mértékben tapasztalek meg, amilyen mértékben élő hittel bele·
állok; nem engedem, hogy "megtörténjék", hanem részesedem benne . . . .
Isten Gondviselése halott marad mindaddig, amíg csak gondolatunkban
él. Valóság lesz, amikor együttmüködünk. . . . Amikor Benne élünk."
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